Zeer geachte gasten,
Wij heten u van harte welkom op FERIENPARK HAMBACHTAL en wensen u een fijne vakantie bij ons,
ondanks de huidige Corona situatie en het moeten naleven door ons beide, van de voorgeschreven
hygiëne maatregelen. We rekenen op uw begrip en danken u voor het naleven van de maatregelen zodat u
en wij gezond blijven. Hier is wat belangrijke informatie voor u:

Maaltijden:
Bij het binnengaan van de restaurants graag een mondkapje dragen. Voordat u aan tafel plaatsneemt uw
handen wassen en desinfecteren. Wij brengen u naar uw tafel. Meer als 2 families mogen niet samen aan
één tafel.
Een tafel kan u aan de receptie reserveren of telefonisch onder 06782 1010.
Openingstijden:
Ontbijt in de Wintergarten:
Diner in het restaurant Tropicana:
Restaurant Tropicana:

08.00 - 10.00 uur
17:30 - 21:00 uur (Maandag en vrijdag)
17:30 - 20:00 uur
12:00 - 20:00 uur

Bij de ingang moeten wij uw gegevens registeren (bij huisgasten niet nodig).
Animatie / activiteiten / kinderclub:
Om u een belevenisvolle vakantie te bezorgen, maken wij voor u een leuk animatieprogramma. Houd er
rekening mee dat dit alleen mogelijk is na voorafgaande reservering. Het aantal deelnemers voor
individuele activiteiten en de kinderclub is beperkt. Vragen hierover worden telefonisch beantwoord op
06782 101 145.
De volgende activiteiten, deels onder betaling, zijn onder voorwaarden van de hygiëne voorschriften
mogelijk:
Aquaparc
Bowling, Na aanmelding bij de receptie.
Minigolf
Boogschieten
Speeltuinen
Fietsverhuur
Indoor tennisbaan
Vissen in meer (visvergunning vereist)
Voetbalveld
Tafeltennis
Wandelen (sprookjes bos, verschillende routen)
Massage:
Afspraken kunnen gemaakt worden op: 06782 101 169
Verdere informatie bij de animatie of aan de receptie.
Technische dienst:
Als u gebreken in het huis aantreft, meldt u dit dan telefonisch bij de receptie op 06782 1010. Laat ons ook
weten of we tijdens uw afwezigheid het huis mogen betreden.
Let op de algemene hygiënevoorschriften, borden en informatie vindt u in het park.
Uiteraard beantwoorden wij graag al uw verdere vragen.
Wij wensen u een ontspannen verblijf toe!
Uw team van
Vakantiepark Hambachtal

